Mijnheer de rector magnificus
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Over enkele weken komt de goedheilig man aan Dan zal weer het bekende
Sinterklaas kapoentje te horen ZIJn Dit is voor endocrinologen toch een
wat wonderlijke strofe Ik zal u de reden van deze verbazmg uitleggen Een
kapoen is namelijk een haan waarbij de geslachtsdelen zijn verwijderd Dit
leidt tot opvallende verandermgen De statige hanekam verdwijnt groten
deels het kraaien houdt op en voor culmair gemteresseerden het vlees
wordt fijner van smaak Overeenkomstrge gevolgen b1J de mens waren al
eeuwen bekend m de hoedamgheid van harembewaarder en sopraanzanger
Echter het was met bekend waardoor de gevolgen van het verwijderen van
de mannelijke klieren tot stand kwamen In dit opzicht IS de kapoen een

belangrrjk symbool m de endocnnologie In 1849deed Berthold namelijk het
volgende experiment H1J castreerde hanen en bracht de testikelsvervolgens
weer m de buikholte Deze hanen veranderden niet in een kapoen Het
belang van deze observatie was dat Berthold veronderstelde dat de effecten
van de testikels op de haan via het bloed tot stand kwamen ( 1) V11ft1g par
later in 1905,mtroduceerde Starlmg het concept van hormonen HIJ stelde
voor dat hormonen chemische boodschappers Z!Jn die via het bloed getrans
porteerd worden van het orgaan, waar ZIJ geproduceerd worden naar het
orgaan waar ZIJ hun effect uitoefenen (2) Zo treden de verandermgen van de
kapoen op omdat door de verwudermg van de testikels geen rnannehjk hor
moon meer aan het bloed wordt afgegeven Dit hormoon is noodzakelijk
voor het in stand houden van de hanekam en het kraaien
BIJ de letterhjke mterpretatie van Smterklaas kapoentje komt de vraag dan
ook op of dit betekent dat Smterklaas verschijnselen heeft die doen denken
aan die van een kapoen of vertaald m endocnnologische termen of
Smterklaaseen tekort aan mannelijk hormoon heeft Echter de algemeen gel
dende karikatuur van Sinterklaas is een toonbeeld van rnannehjkherd op
oudere leeftnd De opvallend weelderige baard sluit een tekort aan mannelijk
hormoon mt Hoe moeten we Smterklaas kapoentje dan duiden? Van Dales
Groot Woordenboek der Nederlandse Taalredt zich eruit door te melden dat
het kapoentje van Sinterklaas de schertsende bijbetekenis van deugniet
heeft Opvallend is de overeenkomst tussen deze interpretatie van kapoentje
en het begrip belhamel waarmee in de oorspronkelijke betekenis een gecas
treerde ram bedoeld wordt
Ik houd de beschouwmg over dit kinderhedje om u te mtroduceren in de
concepten van de endocrinologie en de stofwisselmg Wat is endocrinologie?
Endocnnologie is de wetenschap die zich bezig houdt met hormoon produ
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cerende organen hormonen en de effecten van hormonen Een bekend
mechanisme van hormonale ziekten is dat er teveel of te weimg hormoon
gemaakt wordt Dit kan leiden tot extreme ziektebeelden In het archief van
onze afdeling is een foto van de reus van Rotterdam samen met enkele vol
wassen panenten met dwerggroei De reus van Rotterdam was 2 meter en 32
cm lang ten gevolgevan een tumor die groeihormoon produceerde De
kleine patienten waren slechts 90 centimeter lang door een afwezigegroei
hormoon productie Door betere diagnostiek en vroege behandelmg komen
zulke extreme uitingen van endocriene ziektes in Nederland gelukkig vnjwel
niet meer voor Vanuit het concept van hormonenvan Starling kunnen we
hormonen gevenb1J tekortschietende productie en hormoonproductie remmen
bi) overproductie van hormonen zodanig dat min of meer normale hor
mooneffecten verkregen worden
Endocnene ziekten ontstaan niet alleen door stoornissen m hormoonpro
ducne maar ook door stoornissen m hormoongevoeligherd Een hormoon ts
te interpreteren als een soort sleutel die een bepaald slot op een cel opent
Zon slot noemen we een receptor Nadat een hormoon aan ZIJ TI receptor is
gebonden en het slot als het ware wordt omgedraaid vinden er allerlet veran
<leringenplaats binnen de betreffende cel Veranderingen m een receptor
kunnen er toe leiden dat het slot beter of slechter geopend kan worden of in
andere woorden dat een hormoon sterker of Juist verminderd werkt Een
pregnant gelukkig zeldzaam voorbeeld hiervan ZIJ TI genetische mannen die
als vrouw worden geboren De oorzaak van deze endocriene ziekte begrijpen
we goed omdat de receptor van het mannelijke hormoon zodanig veranderd
is dat de receptor het mannelnke hormoon niet herkent De patient ontwikkelt
zich hierdoor met de uiterhjke kenmerken van een vrouw in plaats van die
van een man Een ander veelvoorkomend voorbeeld van hormoonongevoe
hgheid is die vorm van suikerziekte die op oudere leefnjd optreedt Deze
vorm van suikerziekte wordt met name veroorzaakt doordat insuline minder
effectiefrs om de suiker mt het bloed op te laten nemen De verhoogde
bloedsuiker waarde is overigens niet het enige probleem van deze patienten
Vaakhebben ze ook een te hoge bloeddruk stoornissen m de vetstofwissehng
en overgewicht Tezamen vormen deze factoren een groot risico voor hart en
vaatziekten die zelfsb1J 75 o/o van deze patrenten optreden
Ouderdomssuikerziekte wordt dus vereenzelvigd met ongevoeligheid voor
het hormoon insuline Echter we kunnen tot nu toe b1J de meeste patienten
geen afwnkmgen aan de insuline receptor vinden Bovendien we kunnen
vanuit een gestoorde werking van msulme de complexe veranderingen van
deze ziekte niet begnjpen We begrijpen dus niet goed hoe deze ziekte tot
stand komt Op dit probleem ga ik straks nader m
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Suikerziekte is een stofwisselmgszrekte Wat wordt eigenlijk onder stofwisse
ling verstaan? Wetenschappers houden zich al eeuwen bezig met stofwisse
ling Het was ze opgevallen dat hetgeen het lichaam verlaat een andere vorm
en mhoud heeft dan hetgeen het lichaam tot zich heeft genomen Onze
wetenschappers concludeerden dat er dus sprake moest zijn van stofwisse
lmg In hun theoneen was de stofwrsselmg slechts beperkt tot opname en
verbranding van voedsel net als benzine die wordt verbrand m een auto
Later bleek echter dat er bmnen het lichaam talloze processen plaatsvmden
waarbij contmu stoffen worden aangemaakt en afgebroken Vanuit het per
spectief van de stofwisseling is het lichaam dus niet een statisch geheel maar
een uiterst ingewikkeld steeds veranderend perpetuum mobile zoals Schrant
het in ZIJD rede m 1862 alhier verwoordde (3) Of m andere woorden u

denkt wellicht dat u vandaag dezelfde persoon bent als gisteren maar vanuit
het perspectief van de stofwisseling bent u niet helemaal meer hetzelfde
Hormonen zorgen voor de aanpassing van het lichaam aan in en uitwendige
omstandigheden en varieren de afstelling van verschillende aspecten van de
stofwisselingEen voorbeeld van de aanpassmgsmogehjkhedendoor hormonen
is vasten Indien het lichaam op het normale niveau zou doorfunctioneren
zou de gezonde mens het vasten maar 40 dagen overleven Echter ten gevolge
van het vasten daalt het gehalte van schildkherhormoon m het bloed waar
door er mmder erwtt wordt afgebroken (4) U kunt hierdoor het vasten met
40 maar 60 dagen overleven Een verlaagd schildklierhormoon gehalte kan
ook het gevolgZIJD van een scluldkherziektemet een tekortschietendeproductie
van hormoon In dit geval is de patient traag dik en kouwelijk Deze panent
moet behandeld worden met schildklierhormoon De endocnnologie houdt
Z1Ch dus enerzijds bezig met de rol van hormonen b1J aanpassing van het
lichaam aan wisselende omstandigheden en anderzijds met ziekten die het
gevolgZIJn van overmatige of tekortschietende hormoonwerking
Het concept van hormonen is van fundamenteel belang gebleken voor het
begrip en de behandeling van veel endocriene ziektes Het eerste hormoon
adrenahne werd m 1901 ontdekt Vervolgenswas er een ware zegetocht van
ontdekkingen van medische gezien zeer belangrijke hormonen als insuline
schildklierhormoon geslachtshormonen brjmerhormoon groeihormoon
Deze hormonen kwamen allen snel beschikbaar als medicijn voor diverse
ziekten Heeft de endocnnologie hiermee zun hoogtupenode gehad? Er ZIJD
inderdaad mensen die denken dat na 19 Nobelpnjzen alle problemen van
endocriene en stofwisselingsziektenwel ZIJD opgelost Echter een ziekte als
ouderdomssuikerziekte geeft aan dat we met het traditionele denken over
hormonen niet alle endocriene ziekten kunnen oplossen Daarom wil rk de
traditionele concepten van de endocrinologie ter discussie stellen De titel
van rmjn rede is derhalve De conceptuele [r[evolutte m de endocrinologie
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Ik licht drt graag toe aan de hand van een aantal uitgangspunten
ditionele model van hormonen

van het tra

Hormonen worden alleen m traditionele endocriene klieren gemaakt
2

Hormonen ZlJn stoffen die als kant en klaar eindproduct
duceerd

worden gepro

3

Hormonen worden door het bloed naar de plaats van werking vervoerd
en oefenen hun invloed dus op afstand uit

4

Er is een fundamenteel verschil tussen hormonen
boodschappers

5

En tenslotte We kennen alle hormonen

en andere chemische

Het eerste uitgangspunt van het traditionele endocnene model is
Hormonen worden alleen m de tradinonele endocriene klieren gemaakt
Tradrtioneel worden de volgende hormoonproducerende organen onder
scheiden Als centrale regelkamer van de hormonen geldt de hypofyse een
klem kliertje van 5 gram gelegen midden m het hoofd dat aangestuurd
wordt door het erbovengelegen hersendeel de hypothalamus De hypothala
mus en de hypofyse sturen via hormonen de hormoonproductie van de
schildklier de bunteren en de geslachtsorganen aan Daarnaast ZIJD er m de
alvleeskliercellendie msulme maken Het blijkt echter dat de andere organen
ook chemische stoffen aan het bloed afgeven die aan de definitie van hor
morren voldoen Als voorbeeld noem rk het vetweefsel Recent m 1994 werd
ontdekt dat het vetweefseleen stof produceert lepune die aan het bloed
wordt afgegevenen dat met name m de hersenen ZlJn werking uitoefent via
bmdmg aan een specifieke leptme receptor (5) Een beiangnjke functie van
leptme is de regulatie van de eetlust Er ZIJD enkele extreem dikke patienten
beschreven dre geen leptme kunnen maken of die leptme niet kunnen
herkennen doordat de leptme receptor defect is (6 7) Doordat leptme b1J
hen niet aanwezig is of niet herkend wordt door de hersenen blijven ZIJ
maar dooreten Leptme rs een hormoon volgens het traditionele concept van
de endocnnologie en vetweefselis dus een endocrien orgaan Hetzelfde geldt
voor de andere organen als het hart de lever de nieren de darmen de cellen
die de bloedvaten bekleden etc Al deze organen produceren hormonen die
aan het bloed worden afgegevenen hun werking elders uitoefenen na bmdmg
aan specifiekereceptoren Er ZIJD dus veel meer endocriene organen dan die
welketot het traditionele werkterrein van de endocrinoloog gerekend worden
Echter het is wel opvallend dat er nauwelijksziekten ZIJD gevonden die primair
ZIJD toe te schnJven aan een te grote of te gennge productie van hormonen
door deze nieuwe endocriene organen Dit zou op drie manieren verklaard
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kunnen worden Wellicht ZIJn deze nieuwe hormonen zo belangrijk voor de
biologie dat stoornissen ervan niet met het leven verenigbaar ZIJn Het rs
echter ook mogehjk dat we tot nu toe dit soort ziektes met herkend hebben
Tenslotte is het mogeh¡k dat we eigenschappen met ons meedragen die ons
overgedragen ZIJn door de evolutie maar die niet meer zo belangnjk ZIJn U
hoeft m deze maar te denken aan de blinde darm
Het volgende uitgangspunt dat ik ter discussie wil stellen luidt Hormonen
z1¡n stoffen, die als kant en klaar emdproduct worden geproduceerd Tussen
de cellen hgt bmdweefsel Van een bepaald soort bmdweefsel molecuul kan
het laatste stuk worden afgekmpt Dit fragment functioneert dan opeens als
een hormoon endostatme (8) Dit hormoon bindt aan receptoren van de
cellen die de bloedvaten bekleden en remt de groei van nieuwe bloedvaten
Hormonen als endostatme ZIJn van groot belang voor biologische processen
als wondgenezmg maar ook voor ziekten die gepaard gaan met de vorming
van nieuwe bloedvaten zoals voorkomt bIJ kanker Kortom hormonen wor
den met altijd als kant en klaar emdproduct afgegeven door klieren maar
kunnen ook geproduceerd worden als fragment van een moedermolecuul
met een geheel andere functie
Het derde uitgangspunt bu het concept van hormonen luidt Hormonen
worden door het bloed naar de plaats van werking vervoerd en oefenen hun
mvloed dus op afstand mt Het blijkt dat vervoer door het bloed evenmm
meer essentieel is voor hormonen Hormonen kunnen namelijk hun werking
ook Uitoefenen bmnen het orgaan dat het hormoon heeft geproduceerd
Een curieus voorbeeld hiervan rs de cel m de alvleesklier die insuline maakt
Deze cel blijkt zelf ook receptoren voor insulme op zun celoppervlak te
hebben Met andere woorden deze insulineproducerende cel is gevoelig voor
het hormoon dat zijzelf produceert msulme Recent ts naar voren gekomen
dat dit van betekenis kan ZIJD voor het ontstaan van ziekten Met
verbluffende moderne techmeken is bij muizen de volgende proef gedaan
De receptor van insuline werd verwijderd op de cellen in de alvleesklier die
msuhne produceren maar niet m andere delen van het lichaam (9) Tot
ieders verbazing ontstond b1J deze muizen suikerziekte Deze diertjes bleken
opeens te weirug insuline te maken waardoor de bloedsuiker waarde te hoog
werd Dit bewust dat hormonen niet per se via de bloedbaan vervoerd
behoeven te worden maar dus blijkbaar ook van belang ZIJD voor het func
uoneren van de cellen die het hormoon produceren Stoornissen m hormonale
communicatie tussen of in een cel kunnen dus leiden tot ziekte m dit geval
tot suikerziekte bq de mms Het is goed mogelijk dat dit soort mechamsmen
ook bij de mens tot ziekten kunnen leiden
Het vierde uitgangspunt van het tradmonele concept is Er is een fundamenteel
verschil tussen hormonen en andere chemische boodschappers De grenzen
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van het hormoonconcept ZIJn m de afgelopen njd steeds verder vervaagd
Dat blijkt vooral als je met een moleculaire blik knkt naar receptoren lk heb
u al verteld dat hormonen hun effecten uitoefenen via binding aan speer
fieke receptoren Ook vele andere chemische boodschappers die met m het
tradrnonele denken als hormoon worden aangemerkt binden aan receptoren
Nog opmerkelijker is het dat deze receptoren sterk lijken op de receptoren
waaraan de klassieke hormonen Lich binden Zo n groep receptoren noemen
we een superfarruhe ([O) Ik geef u een voorbeeld Groeihormoon stimuleert

de groet bij kinderen door bmding aan de groeihormoon receptor Tot
dezelfde familie van receptoren behoren de receptoren van bepaalde afweer
stoffen die betrokken ZIJD b11 de reactie op mfecnes In het traditionele
denken behoren de signaalstoffen van het afweersysteem tot het vakgebied
van de immunologie maar het ZIJD wel degelijkhormonen Vanuit moleculair
opzicht ZIJD eigenlijk alle chemische boodschappers die via receptoren
werken als hormonen te beschouwen U denkt wellicht dat ik hiermee het
terntonum van de endocnnologie probeer te vergroten Dit ts echter geenszins
het geval De kracht van een instituut als het LUMC zit juist m de
mogelijkheden tot samenwerking Daarbij is het zinvol om allerlei concepten
kritisch te bekijken want die kunnen een nodeloze beperking ZIJD Zo is er
vanuit het klassiekeconcept van hormonen geen reden om met een
immunoloog te praten over groeihormoon Maar als Je fundamenteel onder
zoek wilt doen naar de receptor van groeihormoon lS het wel degelijk inter
essant om na te gaan wat Je gezamenlijk kunt ontdekken Deze verwantschap
tussen afweerstoffenen groeihormoon gaat namelijk heel ver AlsJe kijkt
naar de gebeurtenissen m de cel na aktrvatie van de receptoren rs het zelfs
heel moerhjk om de verschillen te zien tussen de effecten van groeihormoon
en de afweerstoffen
We ZIJD nog steeds bezig met de bespreking van het vierde uitgangspunt Er
1s een fundamenteel verschil tussen hormonen en andere chemische bood
schappers De grenzen tussen hormonen en andere stoffen worden vager
naarmate de kennis toeneemt Zelfs vetzuren bhJken nu een hormoonachtige
werking ult te oefenen Nadat vetzuren aan hun receptor ZIJD gebonden
bindt de vetzuur receptor comb1nat1ezich aan het erfelijke materiaal 1n de
celkern (11) Vervolgenswordt het aflezen van de erfeh¡ke eigenschappen
van de cel be1nvloed waardoor de regulatie van de stofwisseling wordt
veranderd Vetzuren ZIJD dus niet alleen maar bouwstoffen of brandstoffen
voor het lichaam maar functioneren ook als een hormoon Ik ga niet verder
in op de zeer ingewikkelde regulatie van de vetstofwisseling maar u weet dat
voeding een zeer belangr11kefactor 1s 1n de vetstofwisseling Er wordt dan
ook wel gezegd elk pond¡e komt door het mond¡e Amenkanen verwoorden
dit iets anders We are what we eat Dit Amenkaanse gezegde heeft een
diepere betekenis gekregen omdat vetzuren rechtstreeks 1ngr11pen 1n de
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manier waarop erfelnk materiaal m de celkern wordt afgelezen Je zou dan
ook kunnen zeggen dat fast food werkt tot m de genen
Maar er ts nog meer aan de hand Dit zal rk toelichten aan de hand van de
vijfde uitgangspunt We kennen alle hormonen De grote successen van de
endocnnologie m het verleden zouden inderdaad de indruk kunnen wekken
dat alle hormonen bekend ZIJn Niets is minder waar Door nieuwe moleculaire
technieken ZIJn er namelijk b1J de mens al tientallen receptoren gevonden
waarvan de bijbehorende hormonen nog onbekend ZIJn (12) Deze receptoren
worden orphan receptoren genoemd Orphan rs het engelse woord voor
wees Kortom er bestaan veel sloten in het lichaam waarvan de sleutels nog
zoek ZlJn Het belang van deze orphan receptoren is dat ZIJ bewijzen dat er
nog talloze regelmechanismen ZIJD die WIJ niet kennen Het humane
genoom project zal hierop een grote mvloed hebben Het humane genoom
project beoogt het gehele erfelijke matenaal van de mens m kaart te brengen
Dit project gaat m een ongekend tempo voort Dit zal resulteren m een
enorme hoeveelheid nieuwe genetische informatie binnen het bestek van
enkele Jaren In feite start met deze ontrafeling van het humane genoom een
meuw tijdperk m de biologie en de geneeskunde Het is te verwachten dat er
nog meer orphan receptoren ontdekt zullen worden naarmate het humane
genoom project meer genen van de mens m kaart brengt Dit wordt ook
geillustreerd aan C elegans het wormpje waarvan alle genen mrrnddels bekend
zqn Alleen al dit wormpje heeft honderden orphan receptoren (13) Het is
met waarschijnhjk dat de mens eenvoudiger m elkaar zit
Orphan receptoren ZIJD geen obsessies van wereldvreemde biologen ZtJ ZIJD
nu al van zeer groot belang voor de khrusche endocnnologte Ik zal drt illus
treren met twee voorbeelden De productie van groeihormoon m de hypofyse
staat onder mvloed van verschillende hormonen mt de hypothalamus Nu
blqkt er een orphan receptor te ZIJD op de cellen die groeihormoon produc
eren Er ZIJD al verschillende medicijnen die deze receptor activeren en de
afgifte van groeihormoon stimuleren hoewel het natuurluke hormoon nog
onbekend is (14) Zo is er ook een nieuwe generatie geneesmiddelen voor de
behandeling van suikerziekte Deze geneesmiddelen werken op de receptor
waarvan pas recent rs gebleken dat ZIJ vetzuren binden als natuurlijk substraat
zoals ik zojuist besprak De chemische boodschapper die bindt aan de receptor
werd pas duidehjk nadat de geneesmiddelen werkend op de receptor al
waren ontwikkeld ( 11) Deze geneesmiddelen worden nu al door meer dan
een miljoen Amenkanen gebruikt en hebben bmnen een Jaar na de mtroductie
al een Jaaromzet van meer dan 1 5 miljard dollar Kortom deze sloten zonder
sleutel ZIJD een goudmijn voor de mdustne Het hgt in de hjn der verwachting
dat de orphan receptoren nog meer verrassingen voor de endocnnologie m
petto hebben
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Deze voorbeelden geven aan dat de mgnjpende veranderingen in het hormoon
concept de endocnnologre dus al veel nieuwe spectaculaire gezichtspunten
heeft opgeleverd Er is dus sprake van een conceptuele evolutie of misschien
wel revolutie m de endocrinologie
Ik vat de belangnjkste punten tot nu toe samen m de klassieke defimne ZIJD
hormonen chemische boodschappers die door het bloed vervoerd worden
van het orgaan waar z1; geproduceerd worden naar het orgaan waar ZIJ hun
werk.mg uitoefenen Het blijkt dat met alleen de klassieke endocnene organen
maar m feite alle organen hormonen afgeven aan het bloed Hormonen
worden niet altijd als kant en klaar product gemaakt maar kunnen een frag
ment ZIJD van een ander molecuul Een hormoon hoeft niet per se via de
bloedbaan vervoerd te worden maar kan ook op een nabij gelegen cel of op
de producerende cel zelf werken Er ZIJD veel chemische boodschappers die
niet tot de klassieke endocrinologie gerekend worden maar die in feite hor
manen z1;n Tenslotte we kennen nog lang niet alle hormonen gezien de vele
orphan receptoren
Ondanks deze fascmerende ontwikkelingen kunnen we nog met alle
endocriene en stofwisselmgszrekten begrijpen vanuit de huidige concepten
van endocrmologie Een belangrijk voorbeeld hiervan is de suikerziekte b1J
oudere mensen type 2 diabetes mellitus Anders dan bl) type 1 diabetes mei
lrtus die vaak al b1J Jonge kinderen ontstaat is een verminderde msuhnepro
ductie b1J deze panenten met de belangrijkste boosdoener Het lijkt er eerder
op dat insuline minder effectief werkt Onderzoek aan insuline receptoren
heeft echter geen verklaring opgeleverd Daarvoor moeten we nog een stap
verder gaan We moeten bereid ZIJD om over de grenzen van hormonen heen
te kijken
Ik ben bij de besprekmg van het traditionele concept met name ingegaan op
recente moleculaire en cellulaire ontwikkelingen Echter door de extreme
complexiteit van de interacties tussen moleculen cellen en organen kan het
functioneren van het lichaam vaak niet voorspeld worden vanuit deze
onderdelen afzonderlijk Dit rs net zo moerluk als het voorspellen van de mt
slag van een voetbalwedstnjd op basis van de eigenschappen van de 22 spelers
Deze onvoorspelbaarheid blijkt ook als men probeert op receptornrveau een
verklaring te vinden voor ouderdomssuikerziekte Ik vertelde u over de insuhne
resistentie b1J deze suikerziekte Insuline werkt met name op spieren en de
verminderde werking van insuline zou dan ook veroorzaakt worden door
een stoorms m spieren Echter als Je deze hypothese test blijkt er een probleem
te ZIJD Als de receptor voor insuline b1J muizen rn de spieren wordt
u1tschakeld waardoor insuline niet meer kan werken in de spieren ontstaan
er veranderingen 1n het vetmetabohsme maar blrJkt er geen suikerziekte te
ontstaan (15) We hebben een moleculatre hypothese van insuline resistentie
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namelnk een stoornis m de spieren maar b1J toetsing in een dierrnodel blijkt
dit met te kloppen Dit komt omdat we met beschikken over een blauwdruk
van het lichaam Daarom benaderen we elk probleem vanuit een modelmatige
benadermg van de werkelijkheid Telkens moeten we dit model aanpassen
als het onze bevindingen niet verklaart
De oplossing van het raadsel van de ouderdomsdiabetes moet wellicht
eerder gezocht worden op het niveau van het lichaam als geheel De
endocrinologie bestudeert de biologie niet alleen vanuit moleculen en cellen
maar met name ook vanuit het gehele organisme De functie van het hor
monale stelsel is namelijk om de veelheid van cellen en organen binnen een
organisme op elkaar af te stemmen zodat het lichaam als een geheel kan
functioneren ln de vorige eeuw dacht men dat de stofwisselmg gereguleerd
werd door het zenuwstelsel Door de opkomst van de endocnnologie verdween
deze gedachte naar de achtergrond (16) Echter het komt nu steeds meer
naar voren dat het zenuwstelsel toch belangrijke invloeden op de stofwissehng
uitoefent via het autonome zenuwstelsel
Wat is dit autonome zenuwstelsel" Het autonome zenuwstelsel rs dat deel
van het zenuwstelsel dat zeer belangnjke functies regelt buiten het bewustzijn
om Bijvoorbeeld als u opstaat mt bed blijft u staan Gezien de
zwaartekracht zou al uw bloed m uw voeten terechtkomen ware het niet dat
het autonome zenuwstelsel dit voorkomt Dit autonome zenuwstelsel IS niet
alleen belangrijk voor de hartslag de bloeddruk of de spijsvertenng maar
ook voor de stofwisseling Als voorbeeld noem ik de sybensche hamster Dit
diertje is zwaar In de zomer en verliest gewicht m de winter Deze veran
<leringen in gewicht worden met name veroorzaakt door vartatres m de
omvang van het inwendige vet maar niet in die van het onderhuidse vet Er
ZIJD sterke aanwijzmgen dat deze veranderingen in het binnenvet gestuurd
worden via het autonome zenuwstelsel( 17) Het vetweefselvan deze hamsters
blijkt zenuwuitlopers van het autonome zenuwstelsel te bevatten waarbij
mogelijk direct contact bestaat tussen vetcellen en zenuwurtlopers (17) Dit
is een heel bijzondere bevmdmg omdat men altijd dacht dat alleen bloedvaten
m het vetweefselcontact hadden met zenuwen Er ZIJD duidelijkeaanwijzingen
dat het autonome zenuwstelsel belangrijk IS voor de regulatie van de
hoeveelheid lichaamsvet en b1J de regulatie van de stofwisselingin vetweefsel
(18) Een andere opvallende ontdekking was dat deze zenuwurtlopers in het
vetweefselin functionele verbinding staan met de hypothalamus (19) Zoals
ik u vertelde, is de hypothalamus van eminent belang voor de aansturing
van endocnene organen via de hypofyse Dus het volgende beeld dnngt Z!Ch
op De hypothalamus stuurt de stofwrsselmgaan op twee manieren indirect
via hormonen en direct via autonome zenuwen waarmee de cellenen organen
in contact staan Dit concept is m11ns inziens de sleutel tot het begrijpen van
complexe stofwisselmgsziektenals ouderdomssuikerziekte
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ln dit kader ZIJD ook opmerkeluke inzichten over de relatie tussen onder
voeding rond de geboorte en het ontstaan van ziektes later m het leven
Daarom wil rk met u de late gevolgen van de hongerwinter m de tweede
wereldoorlogbespreken In die penode was de dagelijkseinname van caloneen
door volwassenen minder dan 1000 kcal per dag ZtJ kregen per dag slechts
27 % van de normale dagelijksebehoefte aan eiwit Dit gold ook voor zwangere
vrouwen (20) De ongeboren kinderen stonden dus bloot aan de slechte
voedingstoestand van de moeders Het blijkt nu dat kinderen die aan deze
maternale ondervoedmg blootgesteld waren tijdens de zwangerschap op
50 jange leefnjd verstonngen hebben van hun glucose stofwisseling
waarschunhjk door een verminderde werking van insuline een gestoord vet
profiel m het bloed hebben en dikker zijn (20) Uit deze resultaten van het
hongerwinter onderzoek blijkt dat deze aandoeningen mogehjk een oorsprong
hebben m de foetale periode of m het vroege leven Wat is nu de verklaring
voor deze afwnkmgen?U moet bedenken dat de hersenen b1J kleine babies
nog lang met uitontwikkeld Z!Jn BIJ proefdieren blukt de uitetndeluke vorm
en functie van de hypothalamus afhankelijk te ZtJn van de voeding rond de
geboorte (21) De gevonden afwijkingen b1J de personen geboren rond de
hongerwinter zouden dus kunnen samenhangen met een veranderde functie
van de hypothalamus die als het ware rond de geboorte geprogrammeerd is
voor de rest van het leven Mogelijk stelt de hypothalamus b1J ondervoeding
rond de geboorte de stofwisselmg m op karigheid voor de rest van het leven
BIJ een overdaad aan voedsel krijgen deze mensen kennehjk eerder last van
surkerztekteof vetzucht Hoewel er nog veel onderzoek nodig is om dit
verder te onderbouwen ondersteunen deze waarnemingen de veronderstelling
van het belang van de hypothalamus b1J het aansturen van de stofwisselmg
Het nieuwe concept van de regulatie van de stofunssehng 1s dan ook dat de
stofwisselinggeregeldwordt door verschillende mechanismen met name
bestaande uit hormonen locale factoren en het autonome zenuwstelsel
De meeste patienten met ouderdomssu1kerz1ektehebben overgewicht Deze
grote vetmassa 1s niet inert maar gaat b1Jvoorbeeldgepaard met een st1mulat1e
van het autonome zenuwstelsel Patienten met ouderdomssu1kerz1ektepro
duceren door hun grotere vetmassa meer leptine (22) BIJ proefdieren
activeert lepune v1a de hypothalamus het autonome zenuwstelsel (23) Er
z1;n inderdaad aanw11z1ngen dat de functie van de hypothalamus btJ dikke
mensen veranderd is (24) Het ts goed mogehJk dat de sttmulat1e van het
autonome zenuwstelselbtJ overgewicht btJdraagt aan de verminderde werk
1ng van insuline b1J ouderdomssu1kerz1ekteDeze verm1ndenngvan de werking
van insuline kan niet begrepen worden vanult het klassieke concept van de
endocr1nolog1eSttmulatie van het autonome zenuwstelsel zou bovendien
kunnen verklaren dat hypertensie en een verminderde werking van 1nsultne
vaak tegeh;k voorkomen De term su1kerz1ekteb1J ouderdomssu1kerz1ekte1s
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dan ergenhjk geen goede naam, daar er meer sprake is van een gestoorde
integrane van verschillende lichaamsfuncties dan van suikerziekte
Tenslotte zijn er aanwijzingen dat erfelijke factoren mee moeten spelen b1J
het ontstaan van ouderdomssuikerziekte
Hoewel het meeste onderzoek zich
gericht heeft op het zoeken van mutaties rond de insuline receptor kan het
heel goed mogeluk zijn dat erfelijke afwukmgen buiten de msulme receptor
bijvoorbeeld in de hypothalamus of in andere kernen van het autonome
zenuwstelsel hierbij betrokken zijn Dus het concept dat het autonome
zenuwstelsel essentieel rs b1J het aansturen van van de stofwisselmg opent
nieuwe wegen voor onderzoek b1J een ziekte als ouderdomsdiabetes
U ziet dat de endocnnologie voor grote uitdagingen staat Er ZIJn veel
nieuwe ontwikkelingen die voor de gezonde en zieke mens hoogst relevant
zijn Hoe zou het endocr1nolog1sche onderzoek er idealiter uit moeten zien?
Endocnnologie is een excellent voorbeeld van een wetenschap waarin fun
damentele en klinische research m een mterdisciplmaïr continuum kan en
moet worden uitgevoerd H1erb1J z11n dwarsverbanden en grensoverschnjdende
samenwerkmg belangrijk Van emment belang voor het slagen van de
Nederlandse endocrmologie in de toekomst is verder een betere profilering
naar buiten noodzakelijk Het is nu namelijk voor bestuurderen en buiten
staanders zeer moeilijk een overzicht over de research m de endocnnologie
te verkrijgen In Nederland rs er vaak sprake van versn1pper1ng van basale en
klinische groepen die zich met endocrinologie en stofwisseling
bezighouden Dit blijkt ook durdelijk mt het laatste Drsciplme rapport
Geneeskunde van de Konmklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(25) De endocrmologie kwam er bekaaid af doordat veel endocnnologisch
onderzoek in ander onderzoek was ondergebracht In dit kader is het ook
belangrijk dat we bmnen het LUMC de krachten op het gebied van stofwis
selmg en endocrinologie bundelen Tenslotte we moeten als endocnnologen
duidelijk aan de maatschappij uitleggen waarom ons onderzoek van eminent
belang ts Een goed voorbeeld hiervan rs de actieve lobbymg die diabetes
organisaties in Amenka naar de politiek hebben gedaan ZIJ hebben hierbij
duidehjk gemaakt welke epidemische vormen de ziekte aanneemt met een
enorme morbiditeit en mortaliteit Een van de recente inzichten m Amerika
is bovendien dat ouderdomssuikerziekte nu wordt gezien b1J kinderen Dit
heeft m korte tijd geresulteerd in aandacht van de Amerikaanse president
Het gevolg van dit optreden van de diabetesonderzoekers heeft vervolgens
geleid tot een aanzienlijke verhoging van de hoeveelheid geld die door de
National Institutes of Health voor diabetes z11n uitgetrokken Dit toont aan
dat profilering naar buiten kan leiden tot een versterking van de
endocnnologie ook m Nederland
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Ik heb met u tot nu toe gesproken over wetenschappehjke ontwikkelingen m
de endocnnologie Graag wil rk een aantal opmerkingen maken over de klm
ische taken van de mtermst endocnnoloog Er ZIJD endocriene ziekten die
zeer veel voorkomen Zo z1;n er m Nederland alleen al enkele honderd
duizenden patienten met surkerziekte Op basis van de beschikbare capaciteit
rs het niet mogelijk voor endocrinologen om al deze panenten te behandelen
Deze zorg kan gelukkig ook goed door andere mterrusten en soms door
huisartsen worden geleverd De voorwaarde hierbij rs evenwel dat de zorg
betreffende endocnene ziektes zodanig gestructureerd is dat elke patient een
optimale behandeling krijgt aangeboden Ik vmd het b1J uitstek de taak van
de mterrust endocrinoloog deze zorg rond endocriene ziektes te structureren
Daarnaast ZIJD er endocriene ziekten die urtslurtend m centra met uitgebreide
multrdrsc1pl1na1re endocriene expertise behandeld dienen te worden Ik denk
h1erbrJ aan hypofysetumoren en aan kwaadaardige ziekten van endocriene
organen Ik ben 1n dit kader dan ook zeer onder de indruk van de uitstekende
samenwerking 1n Leiden met de chirurgische neuroch1rurg1sche nucleair
geneeskundige en andere afdelingen waardoor WIJ patlenten met endocriene

ziektes een behandelmg op het hoogste niveau bieden
Ik heb gesproken over endocriene concepten en de rol van hormonen b1J
ziekten De verworvenheden van de endocrinologie ZIJD echter niet alleen
van belang voor patlenten maar de endocr1nolog1e1s overal Ik geef u een
aantal voorbeelden hoe hormonen onze maatschapplJ be1nvloeden Zo
gebruiken de meeste Jonge vrouwen mt onze bevolking I 4 m1lJoenvrouwen
m totaal de ant1concept1epil hormonen dus (26) In Nederland plast de
veestapel per dag 5000 kilogram phyto oestrogenen mt afkomstig mt de
verwerking van so;a producten in hun voeding Deze phyto oestrogenen ZIJD
plantaardige producten die doordat ze binden aan de oestrogeen receptor
endocriene effecten kunnen uitoefenen Er ZIJn du1dehJkeaanw11z1ngen dat
deze hormoonachtige stoffen 1n het oppervlaktewater effecten hebben op de
vruchtbaarheid van sommige v1ssoorten (26) Recent heeft u 1n de media de
rel rond hormoonbehandeling van koeien kunnen lezen die overigens 1n
Amerika rs toegestaan Tenslotte 1n parfums worden tegenwoordigkunstmatige
feromonen verwerkt Feromonen ZIJD reukloze stoffen die door dieren en de
mens worden afgescheiden en door receptoren van een klein orgaantJe 1n de
neus worden waargenomen Het bliJkt dat feromonen leiden tot geslachts
specifiekeveranderingen van gedrag veranderingen 1n de functie van het
autonome zenuwstelsel en van de afgifte van de hypofysehormonen die de
geslachtsorganen bemvloeden (27) We mogen aannemen dat sommige par
fums niet alleen maar reuksensaties btJ u oproepen
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Hoewel het concept van hormonen al bijna JOO ¡aar bekend is staat de
endocnnologie nog steeds m volle bloei Ik hoop u iets van mun fascinatie
voor de vele ontwikkelingen m de endocrinologie te hebben overgedragen

dank Jullie voor de WlJZe waarop Jullie m1J de endocnnologie
geleerd en zal deze verder uitdragen

Dames en Heren aan het einde van mijn rede wil ik graag enige woorden
van dank uiten

Hooggeleerde Koster hooggeleerde Vreeken hooggeleerde van Leeuwen
hooggeleerde Ansz hooggeleerde Bnet hooggeleerde Speelman

Het College van Bestuur van de Unrversrtert Leiden en de Raad van Bestuur
van het Leids Umversitair Medisch Centrum

Het was mIJ gegund onder u allen als leermeesters m de inwendige
geneeskunde het vak te leren en ult te oefenen Door uw verschillende per
soonhjke snjlen en de verschillende stromingen en njden m de interne
geneeskunde die u vertegenwoordigde heb ik zeer veel geleerd Met
betrekking tot de structuur van de academische inwendrge geneeskunde ZIJD
er dus meerdere goede wegen die naar Rome leiden

Ik dank u, mijnheer de rector magnificus het College van Bestuur van de
Uruversitert Leiden alsmede de Raad van Bestuur van het Leids Umversitair
Medisch Centrum voor het in mIJ gestelde vertrouwen maar ook voor het
vertrouwen m de endocrinologie als wetenschap en in de kwaliteiten van de
afdelmg Endocnnologie en Stofwrsselmgszrekten

hebben

Dames en heren Medewerkers van de Afdeling Stofwrssehngsziekten
Endocrmologie

Hooggeleerde Quendo
In oktober 1948 stond u op deze plaats (28) U markeerde met uw rede met
alleen het begin van onze afdeling maar ook van de klinische endocnnologre
m Nederland Ik ben dan ook zeer vereerd dat u hier vandaag aanwezig bent
Ik beschouw het als een groot voorrecht een onderdeel te mogen zijn van de
endocnnologische traditie in Leiden die u gestart hebt

en

Ik dank u voor de WIJ Ze waarop u mij m uw midden heeft opgenomen en
voor het m mIJ gestelde vertrouwen Ik ben onder de indruk van de WIJZe
waarop u de endocnnologie beoefent Ons wacht een veelbelovende
toekomst

Weledele Dames en Heren Studenten
Hooggeleerde Memders beste Edo
Beiden hebben we onze wortels liggen m Amsterdam Beiden delen we het
enthousiasme voor de interne geneeskunde Beiden delen we de fascmatie
voor de endocrinologie Ik ben je dankbaar voor ¡e steun m de afgelopen
Jaren en de WIJZe waarop Je onze afdeling hebt geloodst door een moeilijke
periode

Hooggeleerde Sauerwein beste Hans
Als ¡onge dokter heb ¡e geen overzicht over de mogelijkheden en nsico s van
een academische carriere Een zeer belangnjke voorwaarde voor het slagen
m de diverse beproevingen rs een beschermengel Je bent niet alleen mIJD
mentor maar ook geworden tot een vriend zonder wie ik hier niet had gestaan

In de geschiedenis van een wetenschap is dat tijdperk het aantrekkelijkste
waann zi¡ m volle groei en bloei verkeert (29) Het is dan ook een groot
genoegen u deelgenoot te maken van de belangrijke aspecten van de
endccnnologie en de inwendige geneeskunde

Lieve vader en moeder lieve Kaki
M11n gevoelens Jegens Jullie wil ik graag op een andere WIJZe dan in deze
rede tot uitdrukkmg laten komen Ik dank jullie voor de grote vrijheid
waardoor ik rmjn eigen keuzes kon maken en de nimmer aflatende steun die
jullie betoonden bi¡ deze keuzes

Tenslotte waarde toehoorders
voordracht

ik dank u zeer voor het bijwonen van mijn

Hooggeleerde Tauber Hooggeleerde Wiersmga beste Jan en Wilmar
Een van de belangrijkste factoren die keuzebepalend ZIJD voor een leerling
is de mogelukherd om Je met Je leermeesters te kunnen identificeren Ik
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